
Zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. art.2 p kt 1 i 2 (tj Dz.U. z 
2018 poz. 870 z póż.zm.)
My, mieszkańcy miejscowości Radomyśl Wielki, zam ieszkujący posesje wzdłuż drogi 
powiatowej, Radomyśl W ielki-Dąbrówka W isłocka 1182R, a także inni, korzystający z 
tej drogi, zwracamy się do Starosty Powiatu Mieleckiego z wnioskiem o podjęcie 
działań mających na celu wybudowanie wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku od 
działki nr .......... do działki nr .........chodnika dla pieszych, umożliwiającego 
bezpieczne poruszanie się po tej drodze. Analiza zdarzeń mających związek z 
naruszeniem bezpieczeństwa użytkowników tego odcinka drogi powiatowej na 
przestrzeni kilku kolejnych lat pozwala z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to 
droga, na której z roku na rok dochodzi do coraz większej ilości zdarzeń 
zagrażających bezpieczeństwu jej użytkowników. Corocznie zwiększa się ilość 
pojazdów poruszających się po jezdni, zwiększa się też ruch pieszych, osób 
uprawiających biegi oraz amatorzy nornic-walking, rowerzystów, którzy korzystają z 
drogi. Z  roku na rok wzrasta również ilość nowych zabudowań w tej okolicy a tym 
samym liczba osób poruszających się drogą powiatową do pracy, sklepu, kościoła, a 
także na przystanek autobusowy czy też dzieci idących do szkoły. W związku z 
istniejącymi firmami m.in. w miejscowości Dąbrówka Wisłocka i

miejscowości Ruda jest wzmorzony ruch samochodów 
ciężarowych i tzw. Gruszek (do betonu), co tym bardziej utrudnia nam mieszkańcom 
poruszanie się pieszo po jezdni. Samodzielne wyjście dziecka tak ruchliwą drogą, nam 
rodzicom przysparza wiele stresu i nerwów, czy dziecko bezpiecznie dotarło do 
szkoły lub na przystanek, a chociażby do rówieśnika m ieszkającego na tej samej ulicy, 
kilka domów dalej. Niejednokrotnie kierowcy w swoim pośpiechu wyprzedzają 
pieszych nie zważając na nadjeżdżające samochody z przeciwka ( widoczność na tym 
odcinku drogi jest bardzo ograniczona), a przy tym prędkość która w ogóle nie jest 
dostosowana do panujących warunków na drodze często przyczynia się do kolizji. 
Mimo, iż funkcjonują ograniczenia prędkości to w okresie największego nasilenia 
ruchu, bezpieczeństwo korzystania z tej drogi w żaden sposób się nie poprawia, a w 
ostatnich latach dochodzi coraz częściej do wypadków. Być może statystyki policyjne 
nie odzwierciedlają w pełni tego problemu, gdyż nie zawsze takie zdarzenia są 
zgłaszane na policję, często widocznym świadectwem jakiegoś zdarzenia drogowego



są tylko ślady hamowania, koleiny w poboczu które świadczą o miejscu parkowania 
pojazdu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zdarzenia, a także wyniki przeciwdziałania 
wypadkom przez zobowiązane do tego służby, które to przynoszą znikom y skutek, 
nasze społeczeństwo stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji budowa chodnika 
jest jedynym  rozwiązaniem, które podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe, jak co ostatnio często się 
zdarza, a każde życie uratowane poprzez właściwe inwestowanie środków pubieżnych 
jest najważniejsze. Do petycji załączam y listę osób popierających realizację wniosku 
jako zał. Nr. 1 do pisma, i jeszcze raz zwracamy się o jego poważne potraktowanie.
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